
 
َ َمَعَنا﴿  ﴾َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

 

های شیعه  پاسخ به دروغ
 ۴۰پیرامون سوره توبه آیه 

 

 
 

 نویسنده:
 علی حسین امیری



 ۴۰های شیعه پیرامون سوره توبه آیه  پاسخ به دروغ :کتاب عنوان

 علی حسین امیری : نویسنده

 ...)بررسی عقاید مذهبی شیعه (زیارت قبور، شفاعت -عقاید کالم  موضوع:

 دیجیتال) اول ( نوبت انتشار: 

 هجری ١٤٣٦شمسی، ١٣٩٤آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا
www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

 

http://www.shabnam.cc/


 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بفهرست مطال

 أ  ................................................................................ مطالب فھرست

 ١ ............................................................................................ مقدمه

 ٧ .............................................................................. یکفرگو یروحان

 ١٢ ................................................... صپیامبر ھجرت در یعل حضرت

 
 
 



 
 
 
 

 خواجـه اول کـه اول یـار اوســت
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 صدر دین صدیق اکبر قطـب حـق
 

 در ھمـه چیـز از ھمـه برده سبـق 
 

 )ی(منطق الطیر عطار نیشابور 
 که خورشـید بعـد از رسـوالن مـه

 

ــه  ـــکر ب ــس ز بوب ــر ک ـــد ب  نتابی
 

ـــار ـــالم را آشک ـــرد اس ـــر ک  عم
 

ــ  ــت گیت ــار یبیاراس ــاغ بھ ــو ب  چ
 

 پس از ھر دوان بود عثمان گـزین
 

 خداونــد شــرم و خداونــد دیــن 
 

 بـود جفــت بتــول یچھـارم عل
 

 سـتاید رسـول یکه او را بـه خـوب 
 

 )ی(شاھنامه، فردوس 
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يََّدهُۥ ِ�ُ 
َ
ِ ِ�َ  ُنو�ٖ َو� � َوَ�َِمُة ٱ�َّ ۡفَ�ٰ ْ ٱلسُّ ِيَن َ�َفُروا لَّۡم تََرۡوَها وََجَعَل َ�َِمَة ٱ�َّ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيٌم   .]۴۰: التوبة[ ﴾٤٠ٱۡلُعۡلَياۗ َوٱ�َّ
ه) کغمبر را از (میافران پکه یکد البته ھنگامینکن یاریاگر شما او را «

ه در غار بودند به کاز آن دو تن  یکیه کرد آنگاه کش یاریردند خدا کرون یب
ه خدا با ماست، آن زمان خدا کن مباش یق (و ھمسفر) خود گفت: غمگیرف

ه شما کخود  یبیغ یرھاکوقار و آرامش بر او فرستاد، و او را به سپاه و لش
خدا را  ید، و ندایافران را پست گردانک ید مدد فرمود، و ندایا دهیند آنانرا

 .»ستیمال قدرت و دانائکز یه خدا را بر ھر چکمقام بلند داد 



 
 

 مقدمه

 ش و اصحاب وفادارش.کامبر اسالم و خاندان پایبا سالم و درود بر پ
فراوان  سو حضرت عمر سرکعه نسبت به حضرت ابوبیش یتھمتھا

 در دھھا جلد نوشت. یتابکد یآنھا با یپاسخ به تمام یو برا ،باشند یم
سوره توبه  ۴۰ه یدر مورد آ ١انیعیه  شک یینجا فقط به دروغھایما در ا 

ن مطالب را یه اک یسانکد است یم، و امیدھ یبافند پاسخ م یبه ھم م
ن ینان بکاف ن خرافات و تفرقهیون و مروجین روحانیت دروغیخواندند به ماھ

ش را به دست یآخرت خو ن ویگر زمام عقل، دیبرده و د یپ یامت اسالم
ندھند، چون بطور حتم در آن جھان مسئول اعمال  یسوادین افراد بیچن
 ش ھستند.یخو

ه اصحاب کن در مکیه مشرکد بداند یه فوق بایمحترم در مورد آ ۀخوانند
 ۀدادند، و در آن زمان ھم ھنوز عد ینجه قرار مکرا مورد آزار و ش صامبریپ

له اوس و یقب یوقت یجز تحمل نداشتند، ول یا بود و چاره کاصحاب اند
 صامبریپ یبه سو کمکو  یارینه دست یا ھمان انصار) از مدیخزرج (

نه یمد یارانش به سویو  صامبریدند، پین اسالم گرویردند، و به دکدراز 
ده شدند. (محض اطالع خواننده یاران مھاجر نامین یه اکردند کھجرت 
ر یھم غ یح و بعضیدر قرآن به طور صره یش از صد آیه بکنم ک یعرض م

 صامبرین و انصار و اصحاب پیخداوند از مھاجر یح در مورد خشنودیصر
 یند: تمامیگو یانصاف م یان بیعی)، و آن وقت ش۱۰۰باشد (مثل توبه / می

                                           
کنیم منظور شیعیان غالی، صفوی و رافضی  ھرجا صحبتی در نکوھش شیعیان می -١

 نه شیعیان واقعی مکتب اھل بیت. ،ھستند
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ر پا یز یامبر مرتد شدند، و فرمان خداوند را در مورد حضرت علیآنھا پس از پ
 گر).یردند و  ھزاران مزخرف دکگذاشتند و خالفت را غصب 

با  صامبریاران پیاز ھرکس  نهیه به مدکن از میدر ھنگام ھجرت مسلم
ش یپ سرکابوب ینه رفت، و وقتیمد یه به سوکگر از مسلمانان در مید یکی

 یفرمود: تو ا صامبریرد پکآمد و از او در مورد ھجرت سوال  صامبر یپ
مغرض  ی. آن وقت روحانینکن دوستت ھجرت ین تا با بھترکر، صبر کابوب
د:  یگو یروند م ید غار ثور میاروان به بازدکبا  یدر سفر حج وقت یعیش
ر روبرو شده و مجبور به بردن او ھمراه خود کبا ابوب یامبر به طور اتفاقیپ

 !شده است!!
ا یـشود  یعه میبه ضرر شھرچه  م چرایدان ین نادان گفت: ما نمید به ایبا
 !ا ......؟یدر آن بوده،  یا مصلحتیه است، یا تقیاست  یاتفاق

 یرده، و اتفاقکر تمام اموالش را در راه اسالم خرج کھم ابوب یالبد اتفاق
جانش را به خطر انداخته، و بعد  یدر غار رفته، و اتفاق صامبریبه ھمراه پ

بالل و  یامبر داده، و به طور اتفاقیشه را به پیدخترش عا یھم به طور اتفاق
 یمسلمان شده، و اتفاق یفور یرده، و به طور اتفاقکگر را آزاد ید یھا برده

 یر حج شده و اتفاقیام یرده، و اتفاقکگر را ھمراه خود مسلمان یچند تن د
نھا از نظر یا یش نماز شده، تمامیپ صامبریپ یزندگ ین روزھایدر آخر

 باشند. یم یامًال به طور اتفاقکعه یش
و  یر و عمر باشد اتفاقکخ به نفع ابوبیث و تاریت قرآن و احادایھرچه در آ

ند در کدر آن بوده است، و خدا ن یا مصلحتیه است، و یا تقیدروغ است، و 
عه چنان آن را یمثًال از حضرت عمر ثبت شده باشد، ش یخ لغزشیاز تار ییجا

اگر در  ین، ولیا و ببیه بکاندازد  یاھو براه میند و ھک یار مکبزرگ و آش
باشد، آن  یبه نفع غالم حضرت عل یمطلب ینوار مجلساز بحاراأل یا گوشه

 برند. یباال م ییغالم را تا مرز خدا
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ر کنند، ابوبیب یم یلکگرا ھستند و مسائل را به طور  اھل سنت واقع یول
نند، و صحابه را ک یگر غلو ھم در موردشان نمید یو عمر را دوست دارند، ول

 ز دوست دارند.یرا ن یند، و علدان یمعصوم نم
رده را مد که ک ییارھاکو  ید تمام زندگیت بایشخص یک یبررس یبرا

 یسکاز  یوقت ی، آرینک یب تراشیو ع ینیه  فقط بنشکنینظر داشت، نه ا
خوب او ھم در نظرت  یارھاک یبه او بنگر یمنف یدیو با د یمتنفر باش

افراط   یرا بدون شناخت و از رو یسکس اگر کد، و برعینما یزشت م
و  ینک یه میتوجآن را  یند فورکھم  ییاگر خطا یدوست داشته باش

ر و کار را در مورد ابوبکن یقًا ھمیعه دقیبوده. ش یحتمًا مصلحت ییگو یم
 یانه را طیتواند در مورد اشخاص راه م یند و متاسفانه نمک یم یعمر و عل

دو «فرموده:  ÷یط را برود حضرت علیو تفر د راه افراطیه حتمًا باکند، بلک
من افراط  یه در دوستک یافتند: شخص یت مکشخص در مورد من به ھال

، و »رود یند، و به باطل مک یبا من افراط م یه در دشمنک یند و شخصک
و  یعه راه غلو و قبرپرستیش ی. ول١»دیانه را برویدر مورد ما راه م«فرموده: 

حضرت  یھا شتر دوست دارد، و به حرفیمامان را بدادن صفات خداوند به ا
 طان است.یعه شیه شکست، بلین یعه علیندارد و در واقع ش یتوجھ یعل

ند کان اشتباه دارد را قبول که امکرا  یعاد یست شخصیعه قادر نیش
باشد و از ھر  یخارق العاده و معصوم و فوق بشر ید شخصیه حتمًا باکبل

توان الگو  یرا م یه شخصکد بدانند یشان باید، ایآرون یب یا زهانگشت او معج
ه کنیباشد نه ا یه مثل خود ما بشر و معمولکرد ک یرویقرار داد و از او پ

ه با کساده  یو امامان یمعمول یو عل یعاد یامبریب باشد. ما پیب و غریعج
م و به ینک یم یرویم، و بھتر از آنان پیما وجه تشابه دارند را بھتر دوست دار

                                           
 .۱۲۷نھج البالغة خطبه  -١
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 ییشوایمان ھستند، نه پیخوب برا ییم، و به عنوان الگوینک یآنھا افتخار م
 یچ عنوان برایه به ھکد ینیب ید و میا دهیخود تراش یان برایعیه شما شک

 ستند.ین یه واقعکستند، چونین یرویز قابل پیجوانان خودتان ن

ن (و یبر دس کھر «: یعنی »الَْمرُْء ىلَعَ ِديِن َخِليِلهِ «فرموده:  صامبریپ
 .١»روش) دوستش است

ه دوست اوست کس را از آنک ھر«فرموده:  ÷یحضرت عل
 .٢»شناسند یم

م، و اگر ینک ینگاه م صامبرینان پیم و به ھمنشیآئ یخوب، حاال ما م
م آنھا ینگرد ما ھم بنگر یعه به آنھا میه شک یدیم از دیرده بخواھکنا ییخدا
ن یت ھستند، و ایخ بشریدر طول تارن افراد ین و غاصبترین و ظالمتریبدتر

ث یداشته، طبق حد ین صفاتیامبر ھم چنیه نعوذبالله خود پکنیا یعنی
عه ین سخن شیشود، ا نش مشخص مییاز ھمنش یسکه ھر ک یحضرت عل

را  یدستور خداوند در مورد عل صامبریصحابه بعد از رحلت پ یه تمامک
امبر یال زحمت و تالش پست و سه سیه حاصل بکنیا یعنیر پا گذاشتند، یز

و سلمان و ابوذر و مقداد ھستند،  یاند، آنھا ھم عل ا چند نفر شدهیفقط سه 
خواھد مسلمان شود  یم یحیمثًال مس یشخص یه وقتین نظریخوب حاال با ا

خود  یشوم، چون وقت یندارد و من مسلمان نم یا دهین شما فاید: دیگو یم
ست و سه یدر ارتباط بود حاصل ب یات بود و با وحید حیامبر شما در قیپ

خداوند با آنان  یسال زحمت و تالش و جنگ و نزول فرشتگان و ھمراھ

                                           
ھر « :یعنی »العبد مع من أحب«: نیز فرموده صپیامبر .۲/۳۰۳مسند احمدبن حنبل -١

 ).۲۴۶۶۷ /۹/۸کنزالعمال/ ». (ای با کسی که دوست دارد ھمراه است بنده
به من بگو با چه کسانی دوست ھستی تا بگویم چگونه آدمی . ۶۹نھج البالغة نامه -٢

 (امرسون). ھستی
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ن افراد ین و ظالمتریه اصحاب ھم از بدتریفقط سه نفر شده، و تازه بق
ن شما قابل ین دوره معلوم است، و دیف من در ایلکگر تیاند، پس د شده

 باشد. ینم یرویپ
ند و ک ین میامبر اسالم توھیدر اروپا به پ یا نامهروز ید وقتینک یر مکف

ان یعیاست؟ مقصر ش یسکھا چه  نین توھیشد، مقصر اک یاتور میکارک
 یاروپا گذاشته، چون وقت یپا یعه جلویه شکاست  ین راھیھستند، و ا

ر و کنطور به حضرت ابوبیو ھم صامبریشه ھمسر پیان به حضرت عایعیش
 صامبریان پیکشان و نزدیباوفا و مخلص، خوه از یاران کحضرت عمر 

گر ما یداند د یند و صحابه را مرتد مک یند و آنھا را لعن مک ین میاند توھ بوده
 م.یھا دار ستیمونکان و یحیاز مس یچه انتظار





 
 

 یگورکف یروحان

، ١ندکدا یپ یبیر عکزند تا از حضرت ابوب یمرتب دست و پا م یعه وقتیش 
 ید و معنایآ یند مک یدا نمیپ یزیچ یند، آنگاه وقتکدر بوق و کرنا آن را  و
ن ید: در ایگو یعه میش یه روحانین آیند، و در مورد ھمک یف میات را تحریآ

ان کاز مشرر در غار کو ابوب ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ ر گفته:کبه ابوب صامبریه پیآ
به اذن خدا  یل دھد، ولین تحوکیرا به مشر صامبریخواسته پ ده و مییترس

مان یر اکند و ابوبکرا افشا  صامبریپ یزبانش الل شده، و نتوانسته جا
 !نداشته و .....

ه کنیر خدا از اکنند به شک یخبر از قرآن ھم شروع م یآن وقت مردم ب
انصاف  یان بیعید شیدھد. و چقدر باان کامبر را به مشریر نتوانسته پکابوب

افران را پست ک یه خدا نداکه آمده یان آیه در پاکات، چونیر آیباشند در تفس
ند: زبان یگو یدانسته، و م یکیافران کر را با کشان ھم حضرت ابوبید، ایگردان

 ند.کانت یامبر خیه نتواست به پکر خدا کاو الل شد، و ش

ن مباش یغمگ یبه معن ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿م: یگوئ یم یرافض یدر جواب روحان
ن گذشته یدن و ال تخف فرق دارد، و از ایمترس، و با ترس یاست، نه به معن

امبران ینطور به پیآمده، و ھم ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ز ین صامبریدر قرآن خطاب به پ

نطور خطاب به یھم خطاب شده، و ھم »حتی ال ختف« و ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿گر ید
 م.یآور یصفحات بعدی مه در کن یمسلم

                                           
. دھد افتراھایی ھست که در برابرش حتی معصومیت جرات خود را از دست می -١

 (ناپلئون)
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ن بوده، و اگر یغمگ صامبر یپ یر براکاز ھمه گذشته، حضرت ابوب
د اصًال دنبال یترس یش میر از به خطر افتادن جان خوکحضرت ابوب

ر کان پشت غار آمدند ابوبکمشر ید: وقتیگوئ یرفت. و شما م ینم صامبریپ
 یخواسته جا یته و ممان نداشیر به قول شما اکم: اگر ابوبیگوئ ید، ما میترس

شده است،  ین خوشحال مکیدن مشرید از دیند باکرا در غار افشا  صامبریپ
ر را مشاھده کدن ابوبیه ترسکنیپس از ا صامبریه بترسد، و چرا پکنینه ا

ر را به کدختر ابوب یرد و حتکتر یکرد باز بعد از ھجرت او را به خود نزدک
نگرند در مورد  یا میبه قضا انیعیه شک یدیرد؟! از دکانتخاب  یھمسر

ر و کدن ابوبیبه خالفت رس یند: مقصر اصلیست بگویبا یغصب خالفت ھم م
رده، و ک یم یکامبر بوده، چون مرتب آنھا را به خود نزدیعمر شخص پ

ش را به عثمان یگرفته، و دو دختر خو یم یشان را به ھمسریدختران ا
 است. داده

 یه وقتکم: چرا در میگوئ ید، ما میر در غار ترسکد: ابوبیگو یعه میش
ھرکس  صامبرید؟! در اول بعثت پیان نترسکمسلمان شد از مشر یفور

ر با کنجه در انتظارش نبوده، حضرت ابوبکجز ش یزیشد چ یمسلمان م
ھا را آزاد  رد و بردهکش را در راه اسالم خرج یمسلمان شدنش اموال خو

ن یترسو چن یا انسانیرد، آکه را با خود دشمن کاز اھل م یاریرد، و بسک
خود درد سر  یند و براینش یش میه راحت در خانه خوکنیا ایند؟ ک یم یارک

ش یبرا یمان نداشته مسلمان شدن چه سودیند؟! اگر او واقعًا اک یدرست نم
از  یارین سال بعد مثل بسیداشته؟! آن ھم در ھمان اول اسالم، و نه چند

عه در جواب یار مسلمان شدند. شکه و در اواخر کدر فتح مه که کم یاھال
اند!!!، در  ر غصب خالفت بودهکاند و به ف ر و عمر منظور داشتهکد: ابوبیگو یم

ان یست و سه سال قبل از جریر بکم: چطور ابوبیگوئ یم ین ابلھانیجواب چن
 نیه در اک ییتھاین آزار و اذیا یر غصب آن بوده؟! و تمامکخالفت به ف
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دو سال خالفت  یرده فقط براکه خرج ک یده، و اموالیست و سه سال دیب
 یرد، نه مالکن یا چ سوء استفادهیه در آن ھک یردن بوده، دو سال خالفتک

، آخر ھر یگریار دکچ یخود گذاشت، و نه ھ یرد نه فرزندش را به جاکجمع 
ذھن ابولھب  ر بهکن فیدارد، و چرا ا یا زهیند انگک یه مک یارک یبرا یانسان

دانسته  یب داشته است و میر علم غکد؟! البد ابوبیگران نرسیو ابوجھل و د
 یرا معرف یدانسته، و مرتب عل نمی صامبریپ یشود ول یفه میه خلک
دانسته در  ینم یدانسته ول یر موضوع خالفت را مککرده!! و چطور ابوب یم

خداوند به  کمکده است؟!!، چرا آن ھمه یست و ترسیش نیبرا یغار خطر
فرشتگان به آنھا  ناگھان در مورد  کمکر شده و که در قرآن ذکامبران یپ

 !ن فرستاده قطع شده است؟!ین آخریجانش
فه جمع شدند و بعد یه انصار زودتر از ھمه در سقکم یخوان یخ میدر تار

ر از کفه رساندند، اگر ابوبیر و عمر اطالع دادند و آنھا خود را به سقکبه ابوب
ودتا را داشته کر خالفت بوده و قصد توطئه و کست و سه سال قبل به فیب

خبر  یه خود آنھا از آن بکبوده  ییودتاکن چه یم ایدان یاست، پس  ما نم
ر که ابوبکم یریاند؟! و گ اند و بعد آنھا بدانجا رفته اند؟! و به آنھا خبر داده بوده

ار کفه چینصار در سقد ایشود بفرمائ یاند، م دشمن بوده یو عمر با عل
ه کباشد  یم یا منطقیاند، و آ دشمن بوده یا آنھا ھم با علیاند؟! آ ردهک یم

روز فرمان  یکو جھاد در  یارکست و سه سال فدایھمه ناگھان پس از ب
توان  یگر میا دی، و آین مھمیبه ا یر پا بگذارند؟!!، آن ھم فرمانیخداوند را ز

ه صحابه ک یرد؟!!، چون ھنگامکده اعتماد یه به دست ما رسک یبه اسالم
ه ک یر اموریبه سا یگر چه اعتمادیرند دیده بگیرا ناد ین بزرگیبه ا یفرمان
 !توان داشت؟! ین ھست میدر د

 خبر یب یست ایل نیدر خالفت م
 

 ر و عمـر؟!کد ز بوبــیـآ کـیـل یم 
 

 در آن دو مقـتدا یـل اگر بـودیم
 

ــردو   ــدکھ ــر را پ یردن ــوایپس  ش
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.........................                                    ........................ 

 ه اصـحاب رسـولک یروا دار کی
 

 ننـد از جـان قبـولکمرد ناحق را  
 

 مصــطفا یا نشـاننـدش به جــای
 

 ن باطــل روایــســت ایبــر صــحابه ن 
 

 ست راستیشان گر ن ار جملهیاخت
 

 خطاسـتار جمع قـرآن پـس یاخت 
 

 ننـدکغمبر یاصحاب پ هه ھرچکبل
 

 ننـدکـق حــق دریننـد و الکحـق  
 

.........................                                  .......................... 

ــدا ـــما صدی ـــودی ـــرد راه ب  ـق م
 

ـــارغ از   ــف ــودک ـــاه ب  ـل الزم درگ

 

 رد و جان بر سر نثارکمال و دختر 
 

 ١س شرم سازکن ینچنیند اکظلم ن 
 

 )یشابوریر عطار نی(منطق الط 
 یبالفصل حضرت عل ینیاز جانب خداوند در مورد جانش یاگر دستور

به  یرد. وقتک یان میح در قرآن بیبطور صرآن را  وجود داشت خود خداوند
عات کدھند تعداد ر یجواب م یین مطلب را بگویعه ایون شیعلما و روحان

ث یست به حدیبا یدن آن میفھم یقرآن وجود ندارد، و براز در ینماز ن
د و یاس را قبول نداریم: اوًال: شما قیگوئ رد. در پاسخ میکرجوع  صامبریپ

ه کرده کفه را لعن یه امام شما ابوحنکد یث داریحد یافکتاب اصول کدر 
اس ین قیًا: ایطان است. ثانیاس عمل شیرده است، و قک اس مییچرا ق

عات نماز دارد؟!  کبه ر یچه ربط یعل ینیلفارق است، و جانشمع ا یاسیق
از  یعات نماز فرعکه تعداد ریکد در حالیدان ین میشما امامت را از اصول د

                                           
 زنی. ای شیعه نادان شرمساز از این تھمتھایی که به ابوبکر می -١
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در قرآن به صورت متواتر مرتب  ین ھمگی. ثالثًا: اصول د١ن استیفروع د
فروع باشند، و تازه  یقرآن م یجا یه در جاکا معاد ید یان شده، مثل توحیب

از فروع فروع ھم  یبعض یات، و حتکباشند، مثل نماز، روزه و ز یز مین نید
ان شده است، پس چطور یب ۶ه در سوره مائده /کدر قرآن آمده مثل وضو 

باشد، و آن  ینقدر ھم از نظر شما حساس میه اک صامبریپ ینیمسئله جانش
 !وجود ندارد؟ ه از قرآن ھمیم آید، در نیدان یم ینین اصول دیرا از مھمتر

ا ی یھا دخالت دارند و باعث جھنم ه در سرنوشت انسانک یمسائل مھم
ار در قرآن کم، واضح و آشکبه صورت مح یشوند ھمگ یشدن آنھا م یبھشت

ست یبا یامده، و میا نیبه صورت اشاره آمده  ی، مسائل جزئیاند. آر ان شدهیب
ن یدارتر حال خنده رد.کرجوع  صامبریث پیفھم آنھا به سنت و احاد یبرا

 یعنیان یعیث مورد استناد شین حدیبه مھمتر یه وقتکنجاست یمسئله ا
دھد،  یخالفت نم یچ وجه معنیز به ھیم آن نینک یرخم رجوع میث غدیحد

خالفت  یدام معنکچ یه ھکدارد  یست و ھفت معنیب» یمول«لمه کو اصًال 
شود  یآن در جمله مشخص م یدھد، و معن یبالفصل از جانب خدا را نم

 ا، دوست بدارینه آن را آورده و فرموده: خدایز قرین صامبریه پکھمانطور 
. و اصًال ٢او را دشمن بداردھرکس  او را دوست بدارد، و دشمن بدارھرکس 

» یمول«لمه کومت. کو ح یاست نه از زمامدار یو دشمن یصحبت از دوست
ر، شما ید: شیبه شما بگو یسک یا وقتیاست، آ یر در فارسیلمه شکمثل 

ر جنگل، ید: شیگو یم یوقت یر است؟ ولیدام شکد منظور او یشو یمتوجه م

                                           
ما در اصول عقاید خود قیاس داریم ولی در فروع دین  :گویند حتی مراجع شیعی می -١

کنند یعنی تعداد  قیاس را قبول نداریم!! در حالیکه در اینجا با فروع دین قیاس می
 است. اند دروغگو کم حافظه رکعات نماز، از قدیم گفته

دانند، ولی به ھر  و آنرا جعلی و کذب می ،البته برخی از علما این جمله را قبول ندارند -٢
 کند. حال وجود آن نیز ادعای شیعه را ثابت نمی
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 یه مولوکشود، ھمانطور  یدا میآن در جمله پ ید، و معنایشو یشما متوجه م
 ن سروده است:یچن
 ریـاس از خود مگیان را قکار پاک

 

 ریر، شـیگرچه باشد در نوشتن ش 
 

دارد، و  یگریر خم دالئل فراوان دیان در مورد غدیعیش یالبته نقد ادعا
آن  ین مورد مطلب نوشت، و فعًال جایتوان در ا یتاب مکبه اندازه چند جلد 

چون عاقل را  م،یردک یا ست، و ما فقط اشارهین بحث مختصر ما نیدر ا
 اشاره). یکاست (عاقل به  یافک یا اشاره

 صدر هجرت پیامبر یحضرت عل

رد، کنه ھجرت یبه مد سرکھمراه حضرت ابوب یوقت صرمکامبرایپ
در رختخواب  یش گذاشت، و حضرت علیخو یرا به جا ÷یحضرت عل

 د.یخواب صامبریپ
ل بوده است، یو خالفت از ھمان اوا ینیعه معتقد است مسئله جانشیش
را به  یعل صامبریعه اعتقاد دارد در آنجا ھم پیه شکوم االنذار یمثل 

 رده است.ک یمعرف ن خودیعنوان جانش
 یبوده وقت صامبرین پیجانش یم: اگر علیپرس یان میعیحاال ما از ش

ن او را در رختخواب یختند و جانشیر صامبرین به داخل منزل پکیمشر
 شتند؟ کردند چرا او را نکمشاھده 

ار مھم است، چون بعد از او زمام امور را یبسھرکس  نیبطور حتم جانش
، چون ÷یو عل صامبریدر مورد پ رد، مخصوصاً یگ یبه دست م

 یش از پنجاه سال داشته است، و حضرت علیبه ھنگام ھجرت ب صامبریپ
ومت کسالھا ح صامبریست ساله بوده، و بعد از رحلت پیحدود ب یجوان
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ن اقدام کیست مشریبا یبود پس م صامبرین پیرده است، و اگر جانشک یم
 ردند.ک یبه قتل او م

 نــدک یسان پن یه او تن را بدکآن
 

 نـد؟ک کـیو خالفت  یریحرص م 
 

 مکوشد اندر جاه وحکظاھر  زان به
 

 ـمکــد راه و حیــران را نمایـتا ام 
 

 دگــر یرا دھـــد جـان یریتا امـ
 

 تا دھـد نخـل خالفـــت را ثمـــر 
 

 )یمولو - یمعنو ی(مثنو

 آمده است، پس شما ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ ھم صامبریم خطاب به پیرکدر قرآن 
 !ن شده؟یه چرا غمگکد ینکن یھم توھ صامبریان به پیعیش

ھم  صامبرید، به پیا نداریر و صحابه شرم و حکن به ابوبیه از توھکشما 
 د.ینکباره راحت یکال خودتان را ید، و خینکن یتوھ

 آمده: ۱۷۶ه یدر سوره آل عمران آ

ِينَ ٱ ُزنَك َ�ۡ  َوَ� ﴿ ْ  لَن إِ�َُّهمۡ  رِ� ُ�فۡ لۡ ٱ ِ�  رُِعونَ �َُ�ٰ  �َّ وا َ ٱ يَُ�ُّ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ  يُرِ�دُ  ا
ُ ٱ َّ�  َّ�

َ
 .]۱۷۶عمران:  [آل ﴾١٧٦ َعِظيمٌ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ِخَرةِ� �ٱ ِ�  اَحّظٗ  لَُهمۡ  َعَل َ�ۡ  �
شتابند، آنھا به  یفر مکبه راه  یه گروھکمباش  کامبر، تو اندوھنایپ یا«

در عالم  یبیچ نصیه آنان را ھکخواھد  یان نرسانند، و خدا میخداوند ھرگز ز
 ». بشان عذاب سخت خواھد بودیآخرت نباشد، و نص
 :ز آمدهین ۱۲۷ه یدر سوره نحل آ

ِ  إِ�َّ  كَ َصۡ�ُ  َوَما ِ�ۡ ۡص ٱوَ ﴿ ِۚ ٱب ا قٖ َضيۡ  ِ�  تَُك  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  �َّ  ّمِمَّ
 .]۱۲۷[النحل:  ﴾١٢٧ ُكُرونَ َ�مۡ 

ق خدا ین، و صبر تو فقط برای خدا و به توفکپیامبر) صبر  یو (تو ا«
 ».له آنان دلتنگ مباشیر و حکن مباش و از میباشد!، و بر آنھا غمگ
 ز آمده:ین ۴۱ه یدر سوره مائده آ
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ ُزنَك َ�ۡ  َ�  لرَُّسوُل ٱ � ِينَ ٱ مِنَ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱ ِ�  رُِعونَ �َُ�ٰ  �َّ ْ قَالُوٓ  �َّ  ا

فۡ  َءاَمنَّا
َ
ٰ بِأ ِينَ ٱ َوِمنَ  قُلُو�ُُهمۛۡ  ِمنتُؤۡ  َولَمۡ  هِِهمۡ َ� َّ�  ْۛ ٰ  َهاُدوا ٰ  َكِذِب لِلۡ  ُعونَ َس�َّ  ُعونَ َس�َّ

  لَمۡ  َءاَخرِ�نَ  �ٍ لَِقوۡ 
ۡ
وتِيتُمۡ  إِنۡ  َ�ُقولُونَ  ۦۖ َمَواِضعِهِ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ  تُوَكۖ يَ�

ُ
 أ

ْۚ حۡ ٱفَ  هُ تَوۡ تُؤۡ  لَّمۡ  �ن فَُخُذوهُ  َذاَ�ٰ  ُ ٱ يُرِدِ  َوَمن َذُروا  مِنَ  ۥَ�ُ  لَِك َ�مۡ  فَلَن ۥنََتهُ فِتۡ  �َّ
ِ ٱ ۚ  ًٔ َشۡ�  �َّ ْوَ�ٰٓ  ا

ُ
ِينَ ٱ �َِك أ ُ ٱ يُرِدِ  لَمۡ  �َّ ن �َّ

َ
�ۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ  قُلُوَ�ُهمۚۡ  ُ�َطّهِرَ  أ  ٞيۖ ِخزۡ  َيا�ُّ

 .]۴۱: ة[المائد ﴾٤١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ 
ه به زبان اظھار کاز آنان  یه گروھکن از آن مباش یغمبر، غمگیپ یا«

 کز اندوھنایشتابند (و ن یفر مکاورند به راه یمان نینند و به دل اکمان یا
ار ینند، سخنان فتنه و دروغ را بسک یه جاسوسک یھودانیمباش) از آن 

ش تو یه پک یگریگوش دھنده ھستند، و گوش دھنده ھستند به قوم د
گر ینند و به ھمدک یف میخود تحر یلمات را از مواضع و معانکاند،  امدهین
د و اگر عطا یرید پس او را بگیم داده شدیخواھ یه ما مکن را یند: اگر ایگو یم

ند ھرگز کاف یش و رسوائیرا خدا به آزماھرکس  د ویبجوئ ید پس دورینشد
ه خدا نخواسته کھستند  یسانکد، آنھا یرھان یتو او را از قھر خدا نتوان

 یا ذلت و خواریگرداند، آنان را در دن کفر و جھل پاک یدیدلھاشان را از پل
 ».استیب است، و در آخرت عذاب بزرگ مھینص

 ز آمده:ین ۳۳هیو در سوره انعام آ

ِيٱ ُزنَُك َ�َحۡ  ۥإِنَّهُ  لَمُ َ�عۡ  قَدۡ ﴿ بُونََك  َ�  فَإِ�َُّهمۡ  َ�ُقولُوَنۖ  �َّ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  يَُ�ّذِ
ٰ ٱ ِ ٱ ِت َ�ٰ � لِِم�َ ل�َّ  .]۳۳[األنعام:  ﴾٣٣ َحُدونَ َ�ۡ  �َّ

ه تو را افسرده کند یگو می یب تو سخنانیذکافران در تکه کم یدان یما م«
ات رسوالن خدا یه ھمه آکاران نه تنھا تو را بلکه آن ستمکسازد  ین میو غمگ

 ».نندک یار مکرا ان
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 آمده: ۴۱ه یو در سوره فرقان آ

وۡ  �َذا﴿
َ
َ�ٰ  ُهُزًوا إِ�َّ  َ�تَِّخُذونََك  إِن كَ َرأ

َ
ِيٱ َذاأ ُ ٱ َ�َعَث  �َّ  ﴾٤١ رَُسوً�  �َّ

 .]۴۱[الفرقان: 
 یارکنند یافران ھرگاه تو را ببکن یه اکن مباش) یرسول ما، غمگ یا«(

ه خدا به کن مرد ھمانستیا ایند: آیه تو را به تمسخر گرفته و گوکندارند جز آن
 ».خلق فرستادهرسالت 

 آمده: ۲۳هیو در سوره لقمان آ

ْۚ َعِملُوٓ  بَِما َ�نُنَّبُِئُهم ِجُعُهمۡ َمرۡ  َناإَِ�ۡ  ۥٓۚ ُرهُ ُ�فۡ  ُزنَك َ�ۡ  فََ�  َ�َفرَ  َوَمن﴿  إِنَّ  ا
َ ٱ َّ�  ۢ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم  .]۲۳[لقمان:  ﴾٢٣ لصُّ

رجوعشان ه کشود محزون مباش  یافر مکھرکه  فرکرسول ما،) تو از  یا«
گاه مکفر کیماست، و ما آنان را سخت از  یبه سو ه کم یساز یردارشان آ

گاھست یھمانا خدا از اسرار دلھا  ».(خلق) آ
افران کت نشدن یھدا یات براین آیدر ا صامبرید: پیبگو یسکاگر 

ن شده. در یجانش غمگ یر براکابوب یجانش، ول ین بوده، و نه برایغمگ
 م:یگوئ یجواب م

ن بوده؟ مگر شما علم یجانش غمگ یر براکد ابوبیدان یجا مکما از اوًال: ش
گاھید و از ضمیب داریغ  !د؟!یر انسانھا آ

خودش، و اگر از  ین بوده نه برایغمگ صامبر یپ یز برایر نکًا: ابوبیثان
 شد. یداشت در ھمان ابتدا در مکه مسلمان نم ین ترسکیمشر

خودشان  یامبران برایم آورد پیه خواھکات قرآن یاز آ یاریثالثًا: در بس

 مترس و نه یعنیخطاب شده،  »ال ختف« ه به آنھایدر آ یاند، و حت دهیترس

 ÷یه به حضرت موسک یاتیه از حزن و اندوه است، مثل آک ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿
 خطاب شده است.   
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  ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ ه به آنھاکباشد  یامبران در قرآن میر پیر در مورد سایات زیآ

 خطاب شده است: »ال ختف« و
 :۷۷ه یسوره طه آ

وۡ  َولََقدۡ ﴿
َ
ٓ َحيۡ أ نۡ  ُموَ�ٰٓ  إَِ�ٰ  َنا

َ
ۡ�ِ  أ

َ
 رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  اَطرِ�قٗ  لَُهمۡ  ۡب ۡ�ِ ٱفَ  بِعَِبادِي أ

 .]۷۷[طه:  ﴾٧٧ َ�ٰ َ�ۡ  َوَ�  َدَرٗ�  ُف تََ�ٰ  �َّ  ايَبَٗس 
بر  رونیه بندگان مرا شبانه از شھر مصر بکم یردک یوح یو به موس«

ان یدن فرعونیب و رسید آور و نه از تعقیا بر آنھا پدیان دریاز م کخش یراھ
 ».باش و نه بترس کترسنا

 :۶۸و  ۶۷ات یسوره طه آ

وۡ ﴿
َ
وَ�ٰ  ِخيَفةٗ  ۦِسهِ َ�فۡ  ِ�  َجَس فَأ نَت  إِنََّك  َ�َۡف  َ�  َناقُلۡ  ٦٧ مُّ

َ
 ٱ أ

َ
�ۡ ٰ َ�ۡ ٦٨﴾ 

 .]۶۸-۶۷[طه: 
ه تو بر آنھا البته کم: مترس یگفتد * یسخت بترس یدر آنحال موس«

 ».داشت یخواھ یشه غلبه و برتریھم
 :۴۶ه یسوره طه آ

ٓۖ  َ�  قَاَل ﴿ ٓ  إِنَِّ�  َ�َافَا سۡ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  َمعُ أ

َ
 .]۴۶[طه:  ﴾٤٦ َوأ

 ».نمیب یشنوم و م یم میه من با شماکد یچ مترسیخدا فرمود: ھ«
 :۲۱ه یسوره طه آ

 ٱ ِسَ�َ�َها َسُنعِيُدَها َ�َۡفۖ  َوَ�  َهاُخذۡ  قَاَل ﴿
ُ
 .]۲۱[طه:  ﴾٢١ وَ�ٰ ۡ�

ه ما او را به صورت اول بر کر و از آن مترس یخدا فرمود: عصا برگ«
 ».میگردان یم

 :۱۲ه یسوره الشعراء آ

ٓ  َرّبِ  قَاَل ﴿ َخاُف  إِّ�ِ
َ
ن أ

َ
بُونِ  أ  .]۱۲[الشعراء:  ﴾١٢ يَُ�ّذِ
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 ».نندکب یذکته مرا کترسم  ی) گفت: پروردگارا، از آن میموس«(
 :۲۱ه یسوره الشعراء، آ

ا ِمنُ�مۡ  ُت َ�َفَررۡ ﴿  ِمنَ  وََجَعلَِ�  امٗ ُحكۡ  َرّ�ِ  ِ�  فَوََهَب  تُُ�مۡ ِخفۡ  لَمَّ
ۡ ٱ   .]۲۱[الشعراء:  ﴾٢١ َسلِ�َ ُمرۡ ل

مت و کردم و پروردگارم به من حکدم فرار یه از شما ترسکپس ھنگامی «
 ».داد!امبران قرار ید، و مرا از پیدانش بخش

 :۱۰ه یسوره نمل، آ

لۡ ﴿
َ
ا َعَصاَكۚ  قِ َو� َها َ�ُّ َ�هۡ  رََءاَها فَلَمَّ َّ�

َ
ٓ  َك� ٰ  نّٞ َجا  ُ�َعّقِۡبۚ  َولَمۡ  �بِرٗ ُمدۡ  َو�َّ

يَّ  َ�َاُف  َ�  إِّ�ِ  َ�َۡف  َ�  ُموَ�ٰ َ�ٰ  ۡ ٱ َ�َ  .]۱۰[النمل:  ﴾١٠ َسلُونَ ُمرۡ ل
ه آن کی یجنبد، گو میه کد ین، پس چون آن را دکفیو عصای خود را ب«

م:] ای موسی، مترس. یرد و باز نگشت [فرمودکماری است. روی به پشت 
 ».ترسند افتگان در نزد من نمییه رسالت ک

ال « و ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ خطاب  ۳۱و  ۲۵و  ۱۳و  ۷ات یدر سوره قصص آ

 ھم ÷خطاب به حضرت لوط ۳۳ه یبوت آکآمده است، و در سوره عن »ختف

 :﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ آمده، و ھم »ال ختف«

﴿ ٓ ا ن َولَمَّ
َ
ٓ  أ ۖ َذرۡ  بِِهمۡ  َوَضاَق  بِِهمۡ  ءَ ِ�ٓ  الُوطٗ  رُُسلَُنا َءۡت َجا �ٗ  ْ  َ�َۡف  َ�  َوقَالُوا

وكَ  إِنَّا َزنۡ َ�ۡ  َوَ�  هۡ  ُمَنجُّ
َ
تََك مۡ ٱ إِ�َّ  لََك َوأ

َ
[العنکبوت:  ﴾٣٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  َ�نَۡت  َر�

۳۳[. 
ن و ینزد لوط آمدند، (لوط) از آمدن آنھا اندوھگو چون رسوالن ما «

ه ما تو را کن مباش یو غمگ کمنایچ بید، (فرشتگان) گفتند: ھیدلتنگ گرد
وامانده، ھمه را  کان اھل ھالیه در مکافرت) کر از آن زن (یتت غیبا اھل ب

 ».مینجات دھ
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آمده  ﴾َ�َۡفۖ  َ� ﴿ ÷میخطاب به حضرت ابراھ ۲۸ه یات آیسوره ذار
 است:

وۡ ﴿
َ
ۖ  ُهمۡ ِمنۡ  َجَس فَأ ْ  ِخيَفٗة وهُ  َ�َۡفۖ  َ�  قَالُوا ُ [الذاریات:  ﴾٢٨ َعلِي�ٖ  �ٍ بُِغَ�ٰ  َو�َ�َّ

۲۸[. 
چ مترس، و او را به یرد بدو گفتند: ھکم) از آنھا احساس وحشت یابراھ«(

 ».پسر دانا بشارت دادند

ْ َ�ۡ  َ� ﴿ خطاب به مسلمین ۱۳۹ه یدر سوره آل عمران آ آمده است،  ﴾َزنُوا
د، و فقط یدان یمان و ترسو میا یان تمام مسلمین را بیعیپس البد شما ش
 د.یدان ین میره زمک ین افراد رویخود را شجاعتر

ْ  َوَ� ﴿ ْ َ�ۡ  َوَ�  تَِهُنوا نُتمُ  َزنُوا
َ
 ٱ َوأ

َ
ؤۡ  ُكنُتم إِن نَ لَوۡ عۡ ۡ� عمران:  [آل ﴾١٣٩ مِنِ�َ مُّ

۱۳۹[. 
د و [از ینک] سستی ن در جھاد با دشمنھاِی حق و  و [در انجام فرمان«

د ین مشویرسد] اندوھگ ه به شما میکی یھا ش آمدھا و حوادث و سختییپ
 ».دید، برتریه شما اگر مؤمن باشک

ال «و  ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿ ات خطابین آیا ید در تمامیردکه مطالعه کھمانطور 

چون متاسفانه عوام از  یامبران اولوالعزم شده است، ولیبه پ یحت »ختف
نند و ک یقبول م یند فوریون بگویه روحانک یخبرند، ھر حرف یقرآن ب

جھت گمراه  ین صحبت تو با قرآن مخالف است، و چرا ما را بیند: ایگو ینم
ز مثل یگر نیر مسائل دیز در مورد سایم شما خواننده عزیدواری؟ امینک یم

دروغ به  یش را به خاطر مشتید تا آخرت خوینکق ید و تحقیه بروین آیھم
 م:یآور یه مین آیقابل توجه را در ا یا تهکان نید، در پایباد ندھ
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َ َمَعَنا﴿ هکآمده  ۴۰ه یدر سوره توبه آ ن یغمگ«: یعنی ﴾َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ٱ�َّ

َ َمَعَنا﴿ ، مطلب مورد نظر ما در مورد»ه خدا با ماستکمباش  است،  ﴾ٱ�َّ
 یعنیه است، یه با آیر آیات قرآن تفسیر آین تفسیه بھترکدانند  یثر علما مکا
م در قرآن الله معنا و یسپر یم، حال ما مینک یگر معنیات دیه را با آین آیا

ه ک یآمده است، ھر شخص عاد یسانکھمراھی خداوند نسبت به چه 
قرآن الله  یه در ھمه جاکداند  یقرآن را خوانده باشد م یھا سورهاز  یمقدار

 ایو مع املتقني ، متقنيا یمع الصابرين  :مثل ن استیا در مورد صابریمعنا 

چ جا در مورد افراد ظالم، منافق و غاصب خالفت یره ... و در ھیو غ مننيؤم

َ َمَعَنا﴿ ه فرموده:کسوره توبه  ۴۰ه یست، پس در آین یزین چیچن  ﴾ٱ�َّ
 یاریاست، و آنھا را  صامبریر و پکابوببا  خدا یعنی، »خدا با ماست«: یعنی
ازات حضرت ین امتیاز بزرگتر یکین یرد، و اکھم  یاریه کند، چنانک یم

ردن آن کعه از بازگو یش یون و علمایمتاسفانه روحان یاست، ول سرکابوب
 ر خطابکند: چرا به ابوبیگو ینند و مک ین ھم میورزند، و تازه توھ بخل می

 !آمده است؟! ﴾َ� َ�َۡزنۡ ﴿
 پایان

 ھجری شمسی ۱۳۸۶پاییز 
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